MUISTIO
Asia:

HyTe –työryhmä

Aika:

ti 16.6.2015 klo 9.30-10.30 Iin kunnanhallituksen huone

Kutsuttu:

Vesa Anttila, Tarja Rahkola, Erkki Taskila, Riitta Räinä, Pekka Suopanki, Oili Kaleva, Markku
Vitikka, Pekka Paaso, Tiina Vuononvirta, Leena Törmänen, Leena Pimperi-Koivisto, Ari
Alatossava, Lea Aalto, Jaana Honkanen, Sirpa Varanka, Sauli Keltamäki, Pekka Parviainen

Poissa:

Tarja Rahkola, Oili Kaleva, Leena Törmänen, Lea Aalto, Leena Pimperi-Koivisto, Markku
Vitikka, Pekka Paaso, Ari Alatossava, Jaana Honkanen, Sirpa Varanka, Sauli Keltamäki, Pekka
Parviainen

Paikalla:

Vesa Anttila, Matti Haatainen, Hanna Siltakoski, Riitta Räinä, Tiina Vuononvirta, Erkki Taskila,
Pekka Suopanki

1. Kokouksen avaus
Vesa Anttila avaa kokouksen.
2. Todetaan läsnäolijat
Todettiin. Kutsuttiin Matti Haatainen jäseneksi ja todettiin läsnä olleeksi.
3. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
Iin HyTe –työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Vesa Anttila, varapuheenjohtajaksi Tarja Rahkola ja
sihteeriksi Riitta Räinä.

4. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Vanhuspalvelulaki 5§
Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.5.2015 §120 suunnitelman laatimisesta vastaa
Iin kunnan HyTe –työryhmä ja suunnitelman tulee olla valmis 30.9.2015.
Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden,
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona
asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan
strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava
valtuustokausittain.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on:
1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla
olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen
vaikuttavia tekijöitä; (Nykytila)
2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän
ja laadun kehittämiseksi;
3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden
toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden
toteuttamiseksi;
4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden
toteuttamisessa; sekä
5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen
tahojen kanssa.
6) Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön

asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan
päätöksentekoa, kuntalain (365/1995) 65§:ssä tarkoitettua talousarviota ja suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja
hyvinvointikertomusta.
Huomioitavaa:





Nykytilakartoitus Iin ikäihmisten hyvinvointia tukevista palveluista
Liikunta, kulttuuri, koulutus, asuminen, yhteisöllisyys, hyvinvointia tukevat palvelut,
poikkihallinnollisuus ym. (kunnalliset, yksityiset ja yhteisölliset)
Asuminen ja kaavoitus
(julkinen ja yksityinen)
Ravitsemus
(Ateria- ja tilapalveluliikelaitos)
Suunnitelman sisältö
Nykytila, Tavoitteet, Toimenpiteet, Toimialojen vastuut, Toteuttaa yhteistyötä,
Suunnitelman linkitys TA ja Hyvinvointikertomus sekä Iin kuntastrategia

5. Iin kunnan sähköisen hyvinvointikertomuksen työstäminen
- Suunnitelman työstäminen vuodelle 2016
- Syyskuussa 2015 aloitetaan aikataululla.
- Iin kunnan sähköisen hyvinvointikertomuksen tulee olla valmis joulukuussa 2015 ja se tulee
käsitellä Iin kunnanvaltuustossa vuoden 2016 talousarvion kanssa.
6. Seuraavat kokoukset
 Ikäihmisten työvaliokunta ma 29.6.2015 klo 10 Iin kunnanvirasto
7. Muut asiat
 Esitetään Iin kunnanhallitukselle vahvistettavaksi Iin HyTe –työryhmän jäsenet ja
kokouspalkkioperusteet.
8. Kokouksen päättäminen
 Kokous päätettiin klo 10.30

